INFORMAÇÕES GERAIS
APRESENTAÇÃO
Bem-vindos à AD Belém Foot e às suas Escolas de Futebol Os Belenenses.
Pretende-se que este pequeno documento sirva de orientação para que o nosso projecto decorra
sem problemas e dentro das expectativas de todos os intervenientes.
ACONSELHA-SE
1.
2.
3.
4.

O uso de sapatilhas ou chuteiras com pitons de borracha para piso sintético;
O uso de equipamento adequado às condições climatéricas;
Levar uma garrafa de água personalizada para o treino;
Não levar pertences para o treino (telemóvel, dinheiro, carteira, etc).

PROIBIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O uso de brincos, anéis, pulseiras, fios, relógios, etc…;
Comer durante as aulas;
Mascar pastilha elástica;
Entrar e sair do campo de jogos sem autorização do treinador;
Utilizar equipamento de outro clube português ou estrangeiro sem ser o CF Os Belenenses.
O uso de pitons de alumínio ou outro calçado não desportivo.

OBRIGATÓRIO
1. É obrigatório o uso do equipamento das EF Os Belenenses durante os treinos de futebol e
jogos;
2. O uso de caneleiras.
COMPETIÇÃO
1. A Coordenação da escola de Futebol irá disponibilizar todos os meses momentos de
competição a todas as suas classes de formação e competição AFL. A convocatória será feita
via email (apenas classes de formação) e caso não exista resposta, entende-se que o
atleta não poderá participar, sendo substituído por outro colega. Contudo se por algum
motivo não puder comparecer ao jogo, deve avisar a DT por mail e não apenas ignorar o
mesmo. Se faltar sem avisar, será penalizado ficando fora das duas convocatórias seguintes.
RECOLHA DE IMAGENS
1. A recolha de imagens por parte dos pais nas aulas deverá ser efetuada com a autorização
prévia da EF Os Belenenses.
PAGAMENTOS
1. O pagamento deverá ser efetuado até ao dia 10 de cada mês;
2. O pagamento poderá ser efetuado nas nossas instalações através de dinheiro ou cheque.
Caso faça transferência bancária é necessário enviar o comprovativo, pois sem o mesmo
torna se complicada a gestão dos pagamentos.
3. No caso de não cumprimento desta norma, acresce 5€ por cada semana de atraso a partir do
dia 11 de cada mês;
4. Nos meses de Fevereiro e Março será liquidado metade do mês de Junho acrescido
à mensalidade normal; Ficando o mês de Junho pago. Caso se inscreva na academia
depois de Fevereiro paga o Junho nos dois meses seguintes.
5. No mês de Julho as aulas decorrerão dentro da normalidade, podendo o atleta optar pela sua
frequência.
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6. Se o atleta não realizar o pagamento em algum dos meses, será excluído das listagens,
perdendo o lugar na sua turma e caso pretenda voltar a treinar terá que efetuar nova
inscrição na escola e pagar meses anteriores em falta.
SEGURO – atletas federados.
O seguro de acidentes pessoais é da companhia - AIG - Europe Limited, com referencia Atletas
Amadores – PA14AH0712.
As coberturas e capitais seguros são:
A. Morte ou Invalidez Permanente por Acidente 28.000,00€
B. Despesas de Tratamento por Acidente 5.000,00€ (*)
(*) Aplicar-se-á um sub-limite de 450,00€ para todo o tipo de despesas relacionadas com
tratamento estomatológicos e desde que pré-autorizado na rede médica indicada pela
seguradora.
C. Despesas de Funeral 5.000,00€
Se porventura algum atleta sofrer um acidente e apenas em casa der conta que a situação necessita
de tratamento hospitalar, deve comunicar à coordenação da EF Belenenses-Odivelas/Alvalade
imediatamente.
O pagamento da respectiva franquia é da responsabilidade do aluno segurado, correspondendo a
75€ de valor fixo, sendo que tem 3 dias para efetuar o pagamento para que se acione o seguro.
Deverá ligar para o número da assistência, 808 919 988 no momento da ocorrência;
Para o contacto deve ser portador da licença desportiva e fornecer: contacto telefónico, morada,
profissão, nr. utente e NIF do sinistrado.
PLAYACTION
A parceria com a PlayAction possibilita que esta disponibilize os seguintes serviços com condições
priveligiadas para os utentes da Escola de Futebol e seus familiares diretos (Escola Secundária da
ramada):

Aluguer de campo

Aniversários

Torneios
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Para mais informações consulte o site provisório www.adbelemfoot.pt ou contacte-nos;
André Mateus e Miguel Rodrigues
Contactos de 2ª a 6ª entre as 10.00h e as 20.00h.
Fora

deste

horário

use

os

meios

alternativos

(odivelas@osbelenenses.pt

ou

alvalade@osbelenenses.pt )

Telefones: 913646038 / 927051330

https://www.facebook.com/escolabelenensesodivelas
https://www.facebook.com/escolabelenensesalvalade
Faça sugestões! Contamos com a colaboração de todos os pais para que os nossos jovens jogadores
tirem o máximo partido destes momentos que se esperam marcantes para a sua vida!
A Direção Técnica
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